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Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. (Ž 40)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 1,29-34)
Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy
světa! To je ten, o kterém jsem řekl: ‚Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve
než já.‘ Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít vodou, aby byl zjeven izraelskému
národu.“ A Jan vydal svědectví: „Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na
něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho uvidíš
sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.‘ A já jsem to viděl a
dosvědčuji: To je Syn Boží.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Zkusme se přenést v čase, ze začátku roku až někam do období Velikonoc. Poselství Golgoty,
poselství Ježíše Krista jako obětního beránka na kříži je velkolepé poselství. Je to poselství
o Bohu, který nechce žádnou oběť, který nechce, aby Mu lidé obětovali, ale místo toho lidem
obětuje sám sebe. Toto poselství je konec konců jedno z nejjasnějších svědectví o Boží lásce
k člověku, které si můžeme představit. V této souvislosti pak není vůbec od věci označit oslavu
smrti a vzkříšení ve mši svaté, tedy slavení Eucharistie, jako oběť. Když si člověk uvědomí, že
tato oslava nemá co dělat s tím, že by lidé Bohu obětovali, když máme toto stále před očima, pak
dává takové označení i docela smysl. Ale co mi připadá jako důležitější: rozhodně neslavíme
jenom na památku. Neslavíme událost, která se stala před dvěma tisíci lety. Slavíme, že se stále
znovu za nás Bůh vydává, že i dnes se snížil, aby se námi zabýval. Bůh, který se stal v Ježíši
Kristu Beránkem Božím, za nás i dnes tahá horké kaštany z ohně, obětuje se za nás, něco jako
matka a otec pro své dítě. Dělá to povětšinou zcela nenápadně a dnes zpravidla také zcela
nekrvavě, ale dělá to především stále znovu a znovu. V Eucharistii slavíme, že je tato Boží obět
pro nás lidi něco aktuálního. „Hle, Beránek Boží“ – a, hle, teď a tady.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 4,12-23 Usadil se v Kafarnau, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka
Izaiáše.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Pán Bůh nevyčkával, až si všichni dáme své životy náležitě do pořádku, až všem všecičko
odpustíme, všechno napravíme a nebude na nás nejmenší poskvrnky, všichni čistí jak lilium.
Neodložil svoje záchranné dílo na jindy, až pro ně budou příhodnější poměry a lidé přívětivější a
hodnější. Protože nás má rád, přišel. Zjevil svou dobrotu a lásku v Ježíši Kristu, našem Spasiteli.
(...) Jakkoliv se nám to možná někdy zdá nemožné, Bůh má v lidech zalíbení, jsou mu milí, má je
rád. A neplatí to pouze pro ty „hodné“ a „spravedlivé“. Vžil se slogan, který ale není přesným
překladem novozákonního textu: „Pokoj lidem dobré vůle.“ To bychom snad dovedli pochopit. Ale
ta slova zní: „Lidem Boží zalíbení“, tedy skutečně „Bůh má v lidech zalíbení.“ Nejedná s námi
podle našich hříchů, ale podle svého slitování. Věř tomu či nevěř, milý človíčku, i v tobě, ať jsi
třeba ve svém žití pokazil, co jsi mohl, ať trpíš sebevětšími problémy a nejistotou a úzkostí, má
Bůh zalíbení! Chce, abys věděl, že má s tebou dobré záměry, že se tě nezříká, ale naopak
s láskou přijímá!
(František Plecháček, kázání 26.12.2019; dle pardubicce.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 19.1. – 26.1.2020
▪ Neděle
19.1. Doubravka / sv. Márius a Marta a jejich synové (2. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 20.1. Ilona / sv. Fabián a Šebestián
▪ Úterý
21.1. Běla / sv. Anežka Římská
▪ Středa
22.1. Slavomír / sv. Vincenc
▪ Čtvrtek
23.1. Zdeněk / sv. Ildefons
▪ Pátek
24.1. Milena / sv. František Saleský
▪ Sobota
25.1. Miloš / Svátek Obrácení svatého Pavla
▪ Neděle
26.1. Zora / sv. Timotej (Bohuslav) a Titus (3. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Po moři pluje velká loď. Plášť lodi je tvořen ocelovými pláty, které jsou přišroubovány ke trupu lodi. Na
okraji jednoho plátu, uprostřed řetězce dalších šroubů, se nachází jeden malý šroub. Jednoho dne si tento
šroub řekl: „Udělám si trochu pohodlí. To je přece moje vlastní věc, jak moc táhnu plát k lodi. Stejně jsem
jen malý a moje snažení nemá význam.“ Když to zaslechnou sousední šrouby, hned protestují a volají:
„Zbláznil ses? Když povolíš ty, nebude dlouho trvat a vypadneme i my.“ Dvě větší železná žebra bijí na
poplach: „Proboha, držte ty plotny pohromadě, protože jinak je i s námi konec.“ Rychlostí větru se zvěst šíří
po lodi: „Malý šroub nás chce zradit!“ Všechno je zděšeno. Obrovské lodní těleso vrže a otřásá se.
A všechna žebra, pláty a šrouby vysílají k malému šroubu úpěnlivou prosbu: „Nepolevuj! Zůstaň na místě,
jinak se celá loď rozpadne a potopí.“

AKTUALITY Z FARNOSTI
Pokračuje období ekumenických bohoslužeb: v Po 20.1. u sv. Michala v kapli sv Alexeje, ve St
22.1. u nás u sv. Mořice (s následným agapé na faře) a v Pá 24.1. v Husově sboru, se
začátkem vždy v 17 hodin.
Příští neděle je nazvána Nedělí Božího slova (http://biblickedilo.cz/den-bible/). Budeme rádi, když
si na bohoslužby (7:30, 9:00, 10:30) přinesete vaše rodinné bible, aby mohly být požehnány.
AKTUALITY OBECNÉ
Na tento rok připadají tři výročí spojená s Janem Sarkandrem: v polovině března uplyne 400 let od
jeho mučednické smrti, počátkem května 160 let od blahořečení a v druhé půli května pak 25 let
od svatořečení. Jubilejní rok tohoto světce zahájí už na konci ledna benefiční koncert konaný
v Po 27.1.2020 v Arcibiskupském paláci. Od 18:00 při něm vystoupí Trio Martinů se skladbami
„Klavírní trio D dur op. 70/1“ L. van Beethovena a „Klavírní trio g moll op. 15“ B. Smetany.
Koncert je benefiční. Pro účast na koncertě je nutná rezervace místa: na e-mailu
miksa.david@ado.cz, na tel.: 587 405 402 nebo přes rezervační formulář:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYI9ZEjUcbm1xhpSlJtNSlB5UDfun1uEd9LPWLZNi
F07YjqA/viewform.
Centrum pro rodinu zve na kurz nazvaný Manželské večery, který je určen pro všechny
manželské páry, které chtějí budovat pevný a trvalý vztah, mají zájem své manželství zlepšovat
a nebo i pro ty, kteří procházejí náročným obdobím. Kurz má podobu 7 po sobě následujících
čtvrtečních večerů a začíná 13.2.2020. Uskuteční se v Hospůdce na Faře ve Velké Bystřici.
Kapacita kurzu je omezená. Cena kurzu je cca 2000 Kč/pár. Více informací o kurzu najdete na:
http://www.manzelskevecery.cz/content/view/manzelskevecery. K přihlášení slouží formulář:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFDvPn7UwzsPlso2JpulRbeYFFclNUXIzvT285tyC
qgQM8YQ/viewform.
Oficiální
stránka
manželských
večerů
je
pak
https://app.digitec.cz/ords/f?p=MAP:EVENT:::::P3_BACK_PAGE,P3_EVENT_ID,MINISTRY:54,
8942,2&P_LANG=cs.
KOUTEK MOUDROSTI
Víte jaký je rozdíl mezi zbabělcem a hrdinou? Malý. Oba se totiž bojí, ale zbabělec sám o sebe,
zatímco hrdina o druhého.
Chcete dostávat Svatomořický zpravodaj v elektronické podobě na Vaši emailovou adresu? Stačí napsat email
s předmětem SZ-přihlásit na svatomoricky.zpravodaj@seznam.cz. Pro odhlášení pak pošlete zprávu s předmětem
SZ-odhlásit.
Farnost Svatého Mořice Olomouc

